
 מספרת נחמדה צרפתייה דיחה ך•
 נוכח אנגלי, לכפר שניקלע צרפתי על ■4

 לא הצרפתי קשיש. זוג ש( בחתונת־הזהב
החגיגה. פשר מה פנים בשום הבין

 לידידו האנגלים אחד הסביר מבין,״ ״אתה
 שנה. 50 זה יחד חיים ״הם שמעבר־לתעלה,

 ילדים להם יש זו׳ את זה אוהבים הם
"ונכדים . . .

 קרא סוף־סוף?״ מתחתנים, הם ״ועכשיו
 נחמד!״ ״כמה בהתלהבות, הצרפתי

★ ★ ★
 הצרפתיים האדונים שרים־ושלושד! **

 לעשות כדי בישראל, השבוע המבקרים
 רשמית צבאית ברית של לרעיון נפשות

 את במקצת מזכירים וישראל, מולדתם בין
הזאת. האנקדוטה

 הם וישראל צרפת כין הנשואין
 משנה. למעלה זה קיימת עוכדה

 החוזה, שלב את מזמן עכרו הם
 בפורט- ליל־הפלולות שלב את וגם

 לילה זה היה לא אולי סעיד.
 קילומטרים כמה כי לגמרי, מוצלח

 כץ הסוף עד הפרידו גורליים
בהכ שהפריע דבר והכלה, החתן

הז היו אך מוצלח. לסיום רח
אחרות. דמנויות

 המוהר של הראשונים התשלומים גם
 שילמה העלמה יפה. בעין שולמו והנדוניה

דמו. מטיפות בכמה שילם הגבר במיסטרים.
 הסיינה מגדות ידידינו באים זד, כל אחרי

 חתונת־ מעין נוסף, טכס לערוך ומבקשים
 אני ומגרה. מושך הוא הרעיון ברזל.
 כש־ לבלתי־רומנטי אותי יחשבו שלא מקווה

 כדאי. באמת היה הטכס אם אשאל בכל־זאת
★ ★ ★

פו כבתולה אלינו באה לא רפת **
 האהבה. ברק על־ידי מסונוורת ליטית, •■
 נשואי- לה שביקשה מאד, מנוסה גברת זוהי

 לאותן קצת דמתה היא זמניים. נוחיות
 את להרגיז כדי לגבר הנישאות הבחורות

הבוגדני. בחיר־ליבן
הערבי. המאהב עם רבה צרפת

 לפי סוף סתמי, ריב זה היה לא
 זאת היתה קצרים. רשת-אהבים

האה אחת סיום עמוקה, טרגדיה
בהיסטוריה. הארוכות בות
 הפראנקי, הקיסר בא 810 בשנת עוד
 הערבי הכליף עם במגע הגדול׳ קארל
 החסות את ממנו השיג אל־ראשיד, הארון

 עמו וקיים בירושלים מקומות־הקודש על
יהודים. באמצעות דוזקא הדוקים, יחסים

 העותומני השולטאן כרת שנה 400 לפני
 פראנס עם ברית (״המזהיר״) השני סוליימאן
 החסות את לו ונתן צרפת, מלך הראשון,

 צרפת היתר, מאז במרחב. הנוצרים על
 עד במרחב, העיקרית האירופית המעצמה

 היו הערבים בעיני איש־ערב. לורנם לימי
צרפתים. ״פראנג׳ים״, אירופה בני כל

 בגט נסתיימו אלה נושנים יחסי־אהבה
 המתחרה באשמת מעט ולא בדורנו, רק

 הלבנון, סוריה, את איבדה צרפת הבריטי.
 אלג׳יריה, על לוחמת היא ומארוקו. טונים
 וכאן למתת. או לחיים מלחמה כמעט
הנכון. ברגע הישראלי החתן הופיע

ש נסיד־האגדות, היה לא הוא
 הצרפתית העלמה לב את כבש

 שבהתחלה לומר מעז אני כסערה.
 קלושה צרפת מצד האהבה היתה
 הלב, את ניצח ההגיון אולם מאד.
החסון. בצעיר להיעזר לעלמה ויעץ
 צרות לגרום היה יכול הישראלי כי

 היה יכול הוא למצרים. ובעיקר לערבים,
 הוא עצמו. אל הערבית האש את למשוך

באלג׳יריה. הלחץ על בהרבה להקל היה יכול
 ״זיעה לסיסמה חדשה מהדורה זאת היתד,
 זאת היתה הצרפתייה בעיני דם!״ חוסכת
 בייצור שהושקעה הזיעה מועילה: סיסמה

צר דם חסכה לישראל שנשלחו המיסטרים
באלג׳יריה. פתי

פשוט, - הצרפתי החשבץ זהו

 בדבר. רע כל אין הגיוני. נמרץ,
 כי לקרוא אפשר כעתוני־הנשים
ו פסולים. אינם נישואי-נוחיות

 דווקא הפוליטית, החופה תחת
 תוקף. להם שיש הנשואין הם

★ ★ ★
 הישראלי החתן היה המזל, רוע ך■
הצר הבלה מן מנוסה פחות בהרבה /

 אינטימי במגע לפני־כן בא לא מעולם פתית.
הגדול. העולם מן גברת עם

 הגיוני הישראלי החיזור היה בראשית
 הסובייטי הנשק מן נבהל ישראל מר למדי.
 בארנקה לעצמו. נשק ביקש למצריים, שזרם

הדרושות. הכמויות היו הצרפתית העלמה של
היחסים כהמשך בי נדמה אולם

 ברומאנים תדיר שהוא דבר קרה
 רק תחילה שביקש הגבר, זעירים.

כה. התאהב האשה, את לנצל
גל רב כה זמן במשך היה ישראל מר

 כה ערבים במשך ישב הוא וערירי, מוד
 ששמו בבית־הקפה שולחנו ליד בודד רבים

 שנשקה הראשונה העלמה שחסדי עד או״ם,
החושים. לאבדן עד רוחו את הסעירו לו

 בישראל האנשים כיום רבים כי נדמה
 לשמם, צרפת עם הנשואין את המבקשים

 תלו־ ושאינה עצמה, בפני העומדת כמטרה
 דבר לכל רגשני פולחן נערך בדבר. ייה

 הצופים שפתותי על חיוך המעלה צרפתי,
מבחוץ.
 מי כי המסוכן. הסוג מן אהבה זוהי
 יחזור אם מדעתו לצאת עלול כך שאוהב
 על פתקה וימצא הביתה הימים באחד

להתראות.״ ולא ״שלום, מהגברת: השולחן
★ ★ ★

 להתמיד? הצרפתית האהבה יכולה אם ך*
 מיבצע־סיני מימי הבריטיים , שותפינו 1 1

 באמצעות הודעת־גירושין, לנו שלחו כבר
 אל־ עבד אחרי לחזר וחזרו של, חברת
 צרפת תנהג בו היום יבוא לא האם נאצר.

דרך? באותה

המש ראש סוסטל, ז׳אק לי אמר ״לא!״
ב זו שאלה לו כשהצגתי הנוכחית, לחת

השג אומר ״לא!״ השנה. בראשית פאריס
 ים חלוש יותר קצת ובקול הצרפתי, ריר

מ אחד הנוכחי, הצרפתי ראש־הממשלה
מיבצע־סואץ־סיני. מארגני

צר מעשיים. ונהיה הבה אולם
 עוד וכל באלג׳יריה, לוחמת פת

 את השונא כל שם, לוחמת היא
 בחסדיה. לבטוח יבול הערבים

 תימשך לא אלג׳יריה מלחמת אולם
כ תסתיים הימים באחד לנצח.
מל שנסתיימה כמו פתאומי, אופן
דיאףכיאן-פו. אהרי הודו־סין חמת
הפשרה. תושג איך לדעת יכול אינו איש

 לאלג׳יריה, מוגבלת עצמאות תינתן אולי
 ארץ־ישראל. בנוסח חלוקה תהיה אולי
 תדרוש היום בבוא בטוח: אחד דבר אולם

 האלג׳ירית, להרפתקה קץ לשים אמריקה
הקומוניס החדירה בפני השער את הפותחת

 שהנושך והחשש זו, דרישה לאפריקה. טית
ה את לעולמים מצרפת ירחיק המלחמה

תכ ומארוקו, טוניס של החדשות מדינות
ה המכשולים' למרות — הכף את ריע

 בארץ פשרה• כל בפני העומדים איומים
יק 'שהדבר להינבא מעז אני זו. אומללה

מהיום. שנה תוך רר,
 קצליחה בו 20ה־ במאה אחת דוגמה אין

 'נגד במלחמה לנצח קולוניאלית מעצמה
 ארץ־ישך; בני אנו, לאומניים. לוחמי־חופש

. היטב. זאת לדעת צריכים אל,
★ ★ ★

האם למחרת-היום? יקרה ה *4
 ולקלם להוסיף הצרפתית הגברת תוכל

ישראל? מר עם יחסים
לישר האהבה כי ספק להיות יכול לא

 הצרפתית, בעתונות מתבטאת שהיא כפי אל,
בת־זמנה. היא אולם ואמיתית. כנה היא

צרפת עצמנו. את נשלה נא אל

 מוסלמית מעצמה כיום גם היא
 אינטרסים לה יש עוד גדולה.

 יש עוד המוסלמי. כעולם אדירים
 באפריקה, עצומים שטחים לה

 זה יהיה מוסלמים. המאוכלסים
 תעשה לא אם מצדה טירוף־דעת

 באל• הפשרה למחרת הבל, את
 אלה מוסלמים לפייס בדי ג׳יריה,

 של הבלוייה כאדרת ולהתעטף
הגדול. קארל
ש כפי בפנינו, תירק שאז אומר איני
 אולם רגשניות. עלמות אצל לעתים קורה

 אהבת- של שבועות מאד. יתקררו היחסים
נר ליל־כלולות, של בלהט המופלטים נצח,
 שנה. כעבור לגמרי אחר באור לעתים אים
 של קריאות בצרפת נשמעות כיום כבר

 הקו. לשינוי הקוראים מאד חשובים מדינאים
★ ★ ★

הו ישראלי. צד גם יש הצרפתי. הצד •
מאד. חשוב והוא |

 משרד- מנהל הרמטכ״ל, ראש־הממשלה,
 בלתי־ספו־ פעמים חזרו כולם — הבטחון

ה ״התפקיד כי המוזרה האימרה על רות
 הוא הישראלית מדיניות־החוץ של עיקרי
 יוספטל, גיורא מפא״י, מזכיר נשק.״ להשיג

סטודנ באסיפת שאמר, כך לידי עד הגיע
 יסוד בעיות שלוש למעשה ״יש כי טים,

 קל נשק ייצור כוח־האדם, בעיית למדינה:
 וחדיש.״ כבד נשק והשגת ובינוני,

 אני האלה, האדונים לכל הכבוד כל עם
 העיקרי התפקיד דעתם. על לחלוק נאלץ

ה נשק. להשיג אינו מדיניות־החוץ של
 בו מצב ליצור הוא שלה העיקרי תפקיד

מיותר. יהיה זה נשק
 העליון התפקיד אחרות: במלים

 שיבטיח הנשק את להשיג אינו
ה השלישי. בסיבוב חיינו את

 לכבוש - הוא העליון תפקיד
 כמרחב כזאת עמדה לישראל

אפשרי. יהיה לא השלישי שהסיבוב
ל כולה המדינה את להפוך אי־אפשר

 אי־ המטכ״ל. של אגף־התימוש של סניף
מ המדינה בעיות כל על להשקיף אפשר

מיסטר. של המקלעים לכוונות בעד
פו מטרה להשגת מכשיר רק הוא הצבא
 חומת־האיבה שבירת היא המטרה ליטית.

למע מנותק מגטו ישראל והפיכת הערבית,
מרחבית. צמה

מפוק צרפת עם הנשואין זאת׳ ומבחינה
 אחד דבר יש אם ימים. לאורך מאד פקים
מל בו, מאוחדים בעולם הערבים כל אשר

 לצרפת. השנאה זו הרי לישראל, השנאה בד
להש יכול לישראל היחס כי מאמין אני

צרפת. לגבי שיישתנה מאמין איני תנות.
ש אינו הצרפתי הקולוניאליזם

 שנוא הוא הערבים. על רק נוא
 הגורמים אותם כל על פחות לא

 אי-פעם המסוגלים הבינלאומיים
 העודם לבין כינינו גשר לגשור

 יופיס ניהרו, ג׳ווהארלאל הערבי:
כורגיבה. חביב טיטו,
ב החוגים אותם על אפילו שנוא הוא
 מקודד״ אני כך היכולים, האמריקאית, צמרת
 .ישראל של למאמצה יד היום בבוא לתת

במרחב. להשתלב
 בשעת זבובים. גם השטן יאכל רעב ביום

ש ממי נשק לקחת מוטב סכנת־תיים, של
 אינה שוב מיידית סכנה שום אולם אפשר.

 יכולים אנחנו ישראל. על כיום מאיימת
 עשר של במושגים עתה לחשוב וחייבים

 וכמו ודורותיים. דור שנה, עשרים שנים,
 מנדס־פראנס: פייאר גדול׳ צרפתי שאמר

 לבחור!״ פירושו ״למשול,
★ ★ ★

 האהבה את להפוך שעלינו אומר יגי
 את להפנות שעלינו אומר איני לשנאה. 1\

 את להעמיד יש אבל החסודה. לגברת הגב
פרוזאי. יותר בסיס על הרומנטיים היחסים
שקי בימי גם גדולה, מעצמה היא צרפת

 צנחנים, של אומה רק אינה היא עתה.
 היא החדשות. למישמע לפעמים שנדמה כפי

 מה יש למיסטרים. ענקי בית־חרושת אינה
בה. ללמוד מה ויש בצרפת׳ לאהוב

 המטרה אל אותנו תקדם לא צרפת אולם
 בנינו. ועתיד עתידנו תלוי בה העיקרית,

 העיקרית הנושאת להיות יכולה היא אין
 מן אותנו שתסיח אסור מדיניותנו. של

במרחב. להשתרשות העיקרי המאבק
 הנכבדה, למשלחת פנים נא נסביר לכן
לעומתה: ונקרא
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